Fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier
J.nr.:
00.01.00.A00
Sagsnr.:18/5117
RESUMÉ:
Biblioteket og lokalarkivet er i gang med at udmønte budget 2019.
Udvalget skal tage stilling til fremtidig placering af Dragør Kommunes
arkivalier.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1.

at

Dragør Kommunes arkivalier flyttes til et fjernlager i Rødovre.
Eller

2.

at

Dragør Kommunes arkivalier flyttes til lagerplads på A.P.
Møllers Allé

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 1601-2019
Ændringsforslag fra AOV:
Sag om fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier hænger
sammen med sag om udmøntning af budget 2019 vedr. bibliotekets
fremadrettede organisering. Derfor afventer igangsætning af flytning af
kommunens arkivalier den endelige politiske beslutning om organisering
af bibliotek, lokalarkiv mv.
For stemte:

5 (A+O+V)

Imod stemte:
Undlod at stemme: 4 (C+T)
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
I budgetaftalen gældende for 2019 er det blevet besluttet at:
Effektivisering på baggrund af sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv
og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere
aktiviteter, lokaler og organisering, med henblik pa en besparelse på
150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.
Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og
matriklen udlejes, mens der findes andre lokaler til lokalarkivet.
Arkivet:
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Opbevaringsløsningen dækker behovet for at få de ca. 80 % af
arkivalierne, som der meget sjældent ekspederes i, opbevaret på en
arkivmæssig forsvarlig måde på et fjernlager. Derudover at få skabt
mulighed for, at de 20% af arkivalierne, som der ekspederes i, fortsat
opbevares forsvarligt på Dragør Rådhus.
Fjernlagerets
kapacitet
vil
kræve
ca.1.500
hyldemeter.
Arkivet har pt. to funktioner, dels en lovbunden opgave med at bevare
kommunale arkivalier (Kommunearkivet), og dels en opgave der handler
om at bevare arkivalier af mere privat karakter (Lokalarkivet).
Der skal fortsat indsamles, registreres og formidles i forhold til Dragør
Kommunes historie. Opgaverne for arkivaren er derfor i væsentlige træk
uændret. Opgaven med at være kommunearkiv er uændret. Det er en
lovpligtig (arkivloven) opgave, som vi vedbliver at varetage. I en
overgangsperiode kan det være nødvendigt enten at skære ned på, eller
helt at undlade at modtage historisk materiale fra private (Lokalarkivet).
Der er ingen lovmæssig forpligtigelse i forhold til funktionen som
lokalarkiv, og vi vil i en overgangsperiode indgå i et samarbejde med
Museum Amager.
Det forventes, at fraflytningen fra Stationsvej kan ske i løbet af 4
måneder efter en endelig politisk beslutning. Herefter går arbejdet på
rådhuset i gang, i tæt samarbejde mellem forvaltninger og arkivar. Det
forventes, at flytteprocessen og indretningen af arkivet på rådhuset, vil
være på plads med udgangen af 2019.
Udmøntning
Biblioteket og lokalarkivet er i gang
Dette indebærer at finde løsninger
Dragør Kommunes arkivalier. I
Kommunes arkivalier er der en del
håndteres og løses, dels i forhold
praktiske håndtering:

med at udmønte denne beslutning.
for arkivarbejdet og opbevaring af
forhold til flytningen af Dragør
opmærksomhedspunkter, som skal
til loven, og dels i forhold til den

·

Husleje – udgift til husleje

·

Beliggenhed – afstand kørsel fra og til lokationen

·
·

Tilgængelighed 1) Adgang til Arkivalierne 2)At kunne arbejde
med arkivalierne
Hyldemeter, der skal være mulighed for en fremtidig udvidelse

·

Møbleringen- indretning

·

Kvalitet i opgaveløsningen

·

Sikkerheden herunder GDPR

·

Samlet økonomi

·

Flytteomkostninger
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Disse opmærksomhedspunkter og parametre bliver i følgende opstillet
og vurderet i forhold til de to muligheder for fremtidig placering af
Dragør Kommunes arkivalier.
Forslag til fremadrettet placering af Dragør Kommunes arkivalier
1)

Dragør Kommunes arkivalier flyttes til Rødovre
Lokationen i Rødovre tilhører Møbeltransport Danmark, som
tideligere har huset dele af Københavns Stadsarkiv.

2)

Dragør Kommunes arkivalier flyttes til A.P. Møller Allé
Dette er lagerlokaler placeret i industrikvarteret lokalt i Dragør.

Se bilag, for at se opstillingen af de to muligheder for den fremtidige
placering af Dragør Kommunes arkivalier.

Samlet vurdering
Det vurderes, at placeringen af Dragør Kommunes arkivalier i Rødovre
er bedst i forhold til økonomi, sikkerhed, de fremadrettede udvidelses
muligheder og bemanding med mulighed for ekspedition. Derfor
indstiller administrationen, at arkivalierne flyttes til Rødovre.
LOVE/REGLER:
Arkivloven
Kommunale arkiver er stort set ikke omtalt i selve arkivloven, men
Rigsarkivet
har
denne
vejledning:
https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2014/12/Aflevering-af-arkivalier-tiloffentligt-arkiv2014.pdf
Arkivmanual for Dragør Kommune
Vejledning om bevaring og kassation af papirsager i de enkelte
forvaltninger og i institutionerne
GDPR
Forvaltningsloven
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Det er ikke realistisk at finansiere flytningen m.m. indenfor bibliotekets
egen økonomiske ramme. Der skal derfor findes midler til flytningen
m.m. af arkivet.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
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RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.
BILAG:
1 Åben Arkivmanual 2006
2 Åben Opstilling af de to muligheder for fremtidig
placering af Dragør Kommunes arkivalier

56499/18
547/19
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